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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155196-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Autobusy i autokary
2022/S 060-155196

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
Krajowy numer identyfikacyjny: 9372694222
Adres pocztowy: ul. Legionów 54
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kamińska-Stawinoga
E-mail: biuro@bzpg.pl 
Tel.:  +48 338295318
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bzpg.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości usług poprzez zakup taboru zbiorowego transportu publicznego
Numer referencyjny: BZPG.0272.3.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34121000 Autobusy i autokary

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest autobusu zasilany olejem napędowym z silnikiem spełniającym normy Euro 6, o 
długości całkowitej od 12,5 do 13,5 metrów; szerokości 2,55 metrów; wysokości całkowitej do 4 metrów, rozstaw 
osi pojazdu około 7 metrów. Pojazd musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do SWZ 
BZPG.0272.3.2022.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu zasilanego olejem napędowym z silnikiem spełniającym 
normy Euro 6, o długości całkowitej od 12,5 do 13,5 metrów; szerokości 2,55 metrów; wysokości całkowitej do 4 
metrów, rozstaw osi pojazdu około 7 metrów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ – 
Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
3. Oferowany autobus musi spełniać wymagania:
1) polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w dziale III ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.) oraz odpowiadać warunkom 
technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);
2) posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez 
właściwego ministra – Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu 
nr 107.06 EKG ONZ (lub nowsze) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w 
odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U. EU.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015 r.), które zostanie dostarczone 
najpóźniej wraz z dostawą autobusu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust.1, 
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art.70k ust.1, art.70o ust.1, art. 70zo ust.1, art.70 zp ust.1 albo art. 70zu ust.1 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.);
3) być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku,
4) być przystosowany do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności do 
szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza 
występującego podczas eksploatacji;
5) być odporny na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a 
także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;
6) posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni 
automatycznej.
4. Wykonawca wraz z autobusem dostarczy Zamawiającemu:
1) dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiającymi dopuszczenie autobusów do eksploatacji, 
jako środka komunikacji publicznej oraz ruchu drogowego na terytorium Polski;
2) dokumentację techniczną dotyczącą dostarczonego autobusu:
• instrukcję obsługi dla kierowców (w języku polskim);
• książkę napraw (w języku polskim);
• katalog części zamiennych (w języku polskim);
• schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i układu chłodzenia (w języku polskim);
• dokumentację techniczno-eksploatacyjną (w języku polskim).
5. Zamawiający zgodnie z art.257 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień 
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (kontrakt) odpowiadającą swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz której dostawa ta została wykonana. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia", należy rozumieć dostawę autobusu z silnikiem o napędzie diesla o wartości minimum 
1.500.000,00 PLN brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SWZ
Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 3% (trzech procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy wnieść 
przed podpisaniem umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert udostępionego Zamawiającemu 
po zalogowaniu, w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania, a następnie jego otwarcie przy pomocy aplikacji obsługującej dany format, w którym zostały 
sporządzone oświadczenia lub dokumenty składające się na ofertę.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie oferty w 
formie pisemnej powoduje jej odrzucenie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1.1 Niezgodną z przepisami ustawy Pzp, czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 
Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
1.2 Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
1.3 Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2.1 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu;
2.2 Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
w terminie:
3.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
3.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt.1.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
4.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne:
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6.1 i 7.1 wnosi się w terminie:
5.1 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne.
6. Zakres, forma i czynności związane z przeprowadzeniem odwołania została szczegółowo opisana w dziale IX 
– Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

6 / 7

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S60
25/03/2022
155196-2022-PL

7 / 7

22/03/2022

25/03/2022 S60
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7


